
การพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ภูมิปัญญางานประดษิฐ์คิดพอเพยีง       
เพือ่ส่งเสริมกระบวนการคิดในการท างานบนพืน้ฐานหลกัปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพยีง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรม  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
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โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอด็ 
ส านักการศึกษา  เทศบาลเมืองร้อยเอด็  จังหวดัร้อยเอด็ 

 



ชื่อเร่ือง  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญางานประดิษฐ์คิดพอเพียง เพื่อส่งเสริม 
   กระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ผู้รายงาน  นายวิชัย  พ้องเสียง 

สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ปีการศึกษา   2559 

บทคัดย่อ 
  

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญางานประดิษฐ์คิดพอเพียง เพื่อส่งเสริม
กระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา    ปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญางานประดิษฐ์คิดพอเพียง เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดในการ
ท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5     และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญา งานประดิษฐ์คิด
พอเพียง เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา    ปีท่ี 5  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีปีท่ี 5/1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด    ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ภูมิปัญญางานประดิษฐ์คิดพอเพียง  แผนการ
จัดการเรียนรู้  แบบทดสอบ แบบวัดผลสัมฤทธิ์   และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระ (t-test  แบบ  Dependent  Samples)  

  ผลการศึกษา พบว่า  

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญางานประดิษฐ์คิดพอเพียง เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดในการท างานบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.21/85.43 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80  ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

  2.  ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญางานประดิษฐ์คิดพอเพียง เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา   ปีท่ี 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญางานประดิษฐ์คิดพอเพียง เพื่อส่งเสริม
กระบวนการคิดในการท างานบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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เรื่อง  งานประดิษฐ์ ภูมิปัญญา หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ชุดที ่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคดิในการท างานบนพื้นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่  

นายวิชัย  พ้องเสียง
 ต าแหน่ง ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ค ำน ำ 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง ภูมิปัญญางานประดิษฐ์คิดพอเพียง 
ชุดน้ี จดัท าส าหรับนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยมีเป้าหมายให้นกัเรียน
และครูใชเ้ป็นส่ือในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  มีสมรรถนะส าคญั  ดา้นการส่ือสารการคิด การแกปั้ญหา และ
การใช้ทกัษะชีวิต ตลอดจนพฒันานักเรียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และท า
ประโยชน์ให้สงัคม  ซ่ึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชุดน้ี  มีทั้งหมด  7  ชุด  
ประกอบดว้ย 
  ชุดท่ี 1  เร่ือง งานประดิษฐภู์มิปัญญา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ชุดท่ี 2  เร่ือง ประดิษฐด์อกพดุสวย ดว้ยคุณประโยชน์ 
  ชุดท่ี 3  เร่ือง ดอกกหุลาบและมาลยัสวย ดว้ยใบเตย 
  ชุดท่ี 4  เร่ือง ดอกบวัวิจิตรคิดสร้างสรรค ์  
   ชุดท่ี 5  เร่ือง ตะกร้าและกระจาดสวยงามดว้ยใบมะพร้าว 
  ชุดท่ี 6  เร่ือง ประดิษฐก์ระทงลอยเรียงร้อยประเพณี 
  ชุดท่ี 7  เร่ือง ประดิษฐบ์ายศรีบูชาสืบทอดภูมิปัญญาประเพณี 
 
 ส าหรับชุดน้ี เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชุดท่ี 1 เร่ือง งาน
ประดิษฐ์ภูมิปัญญา หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง จะมีเน้ือหาเก่ียวกบัความหมาย
งานประดิษฐ์ภูมิปัญญาและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โดยยึดแนวการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใชห้ลกัการส่งเสริมให้นกัเรียนมีความเขา้ใจวฒันธรรม
และสังคม และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าว ันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง ภูมิปัญญา            
งานประดิษฐ์คิดพอเพียง จะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะพ้ืนฐาน               
ในการท างาน การจัดการ การคิดสร้างสรรค์และการใช้เทคโนโลยี เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต บรรลุตามจุดมุ่งหมาย  
 
       
 
 
          วิชยั       พอ้งเสียง 
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